Beste ouders en sympathisanten,
Aangezien afstand houden nog altijd trending is, organiseren wij dit jaar een alternatief schoolfeest. Jullie
zullen volop kunnen genieten van een vertrouwde wandeling en een al even vertrouwd bubbeletentje.
Wij voorzien een ‘buggyvriendelijke’ wandeling van ongeveer 5 km en dit van 5 t.e.m. 13 juni. Onderweg
zijn er tal van leuke opdrachten uit te voeren. Hierbij zijn verschillende niveaus voorzien. Zo kan jong en
iets minder jong deelnemen aan de wandeling. Bij inschrijving kunnen jullie kiezen tussen een pakket
voor de kleuters en/of een bundel voor de lagere school. Bij de bundel voor de lagere school kan je kiezen
tussen 2 opties. Hou je van een uitdaging en ga je graag de avontuurlijke weg op, kies dan voor de optie
‘oriëntatie’. Kies je liever voor de traditionele manier, kies dan de optie ‘wegbeschrijving’.
De wandeling voor de kleuters en voor de lagere school is dezelfde. De aard van de opdrachten verschilt
echter. Bij de kleuterwandeling is het belangrijk dat we het aantal deelnemende kleuters kennen. Zij
krijgen elk een pakketje mee.
Kleuterpakket

Lagere school: oriëntatie OF
wegbeschrijving

Aantal kleuters doorgeven

Kiezen uit ‘oriëntatie’ of ‘wegbeschrijving’

De prijs per gezin bedraagt €10 (max. 6 personen). De wandeling start aan onze school. Vergeet zeker
geen balpen en een fototoestel mee te brengen (bijvoorbeeld een smartphone).
De bundels met opdrachten en/of kleuterpakketten zullen meegegeven worden met jouw Kringelinger op
4 juni. Mensen die geen schoolgaande kinderen in Kringeling hebben, kunnen de bundel afhalen op
school op vrijdag 4 juni tussen 14.30u en 15.30u of op zaterdag 5 juni tussen 10.00u en 12.00u.
Om de innerlijke mens te versterken na deze zware tocht, voorzien wij ook enkele BBQ-pakketten. Er is
keuze uit het onderstaand aanbod:
Vleesbox: €20
·
·
·

Varkensbrochette
Steak
Witte pens

Gevogeltebox: €20
·
·
·

Kalkoenbrochette
Kippenboutjes
Kiprolletje met
spek

Visbox: €22
·
·
·

Scampi in een
beursje
Zalm met groentjes
Visbrochette met
gerookte ham

Kinderbox: €12
·
·
·
·
·
·

Hamburger
Chipolata
Rauwkostsalade
Mayonaise
Ketchup
Broodjes

Volgende slaatjes en sausjes zijn inbegrepen bij elke box (uitgezonderd kinderbox):
·
·
·
·
·
·

Tomatensla
Komkommersla
Geraspte wortelen
Aardappelsalade
Seizoensalade
Pastasalade met curry

·
·
·
·

Mayonaise
Cocktailsaus
Tartaar
Yoghurtsaus

De BBQ-pakketten kunnen afgehaald worden op zaterdag 5 juni tussen 10.00u en 12.00u Breng een
box mee om alles in te zetten.
Als jullie deze queeste aan willen gaan en/of jullie innerlijke mens willen verwennen, kunnen jullie zich
inschrijven t.e.m. 30 mei, via onderstaande website: www.heverrun.be
Blijf niet op hete kolen zitten en wees er als de kippen bij!
Het Kringelingteam

